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DATA 10 de dezembro (terça-feira) – treino 
11, 12 e 13 de dezembro – jogos e competição 

LOCAL Las Palmas Golf & Country Club  
Br 376 – Km 624 – Guaraituba – São José dos Pinhais.  

MODALIDADE Stroke play, individual Gross, 54 buracos, sendo jogados 18 buracos por dia.  
Tees de Saída.  
Todas as categorias femininas, deverão sair do TEE VERDE.  
Jogadores da cat, masculino “E”, deverão sair do TEE VERDE. Os jogadores das categorias B 
e C sairão pelo TEE AZUL e categoria D pelo TEE BRANCO. 
 

RANKING; 
CATEGORIAS;  

PRÊMIOS; 

Válido para: - *Ranking Nacional Juvenil* 
                        
JUVENIL MASCULINO 
Cat. A - Categoria B e C: Campeão 
Cat. B - Jogadores nascidos de 01.01.2001 a 31.12.2003: 1º, 2º e 3º lugares 
Cat. C - Jogadores nascidos de 01.01.2004 a 31.12.2005: 1º, 2º e 3º lugares 
Cat. D - Jogadores nascidos de 01.01.2006 a 31.12.2007: 1º, 2º e 3º lugares 
Cat. E - Jogadores nascidos após 01.01.2008: 1º, 2º e 3º lugares 
*Os jogadores da categoria D masculina, poderão optar por participar das categorias C e A 
desde que os mesmos joguem do Tee Azul e sem o uso do caddie. Antes do início da 
competição os jogadores deverão procurar a comissão do torneio para informar sua 
decisão. 
JUVENIL FEMININO 
Cat. A - Categoria B, C e D*: Campeã 
Cat. B - Jogadoras nascidas de 01.01.2001 a 31.12.2003: 1º, 2º e 3º lugares 
Cat. C - Jogadoras nascidas de 01.01.2004 a 31.12.2005: 1º, 2º e 3º lugares 
Cat. D – Até 13 anos - Jogadoras nascidas após 01.01.2006: 1º, 2º e 3º lugares 
*As jogadoras da categoria D feminina, poderão optar por participar da categoria A desde 
que as mesmas joguem sem o uso do caddie. 
*Prêmios acumuláveis.  
 

VAGAS 
ELEGIBILIDADE 

Somente para jogadores nascidos após 01/01/2001. Vagas: Limite de 60 jogadores. Os 
jogadores que estiverem na lista de espera serão incluídos obedecendo à ordem de 
chegada (data e hora). 

 

INSCRIÇÕES Deverão ser feitas exclusivamente através da ficha de inscrição online:  

http://www.fprgolfe.com.br/tour-nacional-juvenil-pr-local/     
Valor da Inscrição: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
Encerramento inscrições: 03/12/2019, até as 17h00min. 
A FPCG somente aceitará as inscrições após o envio do comprovante de deposito da taxa 
de inscrição. Os jogadores. Somente terá direito a devolução da inscrição, o jogador que 
comunicar sua desistência por escrito à Federação Paranaense e Catarinense de golfe, via 
e-mail: admgolfe@fprgolfe.com.br, até a data de encerramento das inscrições. 

HORÁRIO DE SAÍDA Os horários estarão disponíveis na FPCG, clubes e no site a partir das 12:00 horas do dia 
10/12/2019. 
A última turma da categoria A deverá sair até 5 horas e meia antes do pôr do sol. 
 

TREINO O campo estará aberto para treino na 3ª-feira, dia 10/12/2019, o Tee do buraco 01 estará 
fechado a partir das 14h00min. 
 

DESEMPATE Se houver empate em 1º lugar nas Categorias Juv. Masculino A, B, C, D e E e categorias Juv. 
Feminina A, B, C e D, a decisão será através do play off, na modalidade Sudden Death, pelo 
buraco a ser definido pela comissão organizadora do evento. 

http://www.fprgolfe.com.br/tour-nacional-juvenil-pr-local/
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b) Nas demais colocações de todas as categorias, o desempate será feito pelo melhor 
resultado nos últimos, 9, 6, 3 ou 1 buraco(s). Persistindo o empate, será realizado sorteio 
para definição da colocação. 
c) Caso haja mais de dois jogadores no play off, as colocações de segundo lugar em diante 
serão decididas de acordo com o item b), independente do resultado dos jogadores no play 
off. 
 

REGRAS 1 - O Campeonato será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, 
CBG Hard Card 2019 e pelas regras locais do Clube, cabendo as decisões, inapeláveis, à 
comissão do torneio. 
2 - Para o caso de interrupção de jogo, serão utilizados os seguintes sinais: 
*nota de sirene ou rojão: Parar o jogo 
*nota de sirene ou rojão: Recomeçar o jogo 
3– Não será permitido o uso de Golf Carts (penalidade: desclassificação). 
4 – A Comissão do Torneio se reserva o direito de corrigir e/ou alterar o Horário de Saída. 
 

CADDIES Será permitido o uso de caddies, para as categorias D e E. Porém não serão permitidos pais 
ou acompanhantes como caddies. Os pais e acompanhantes deverão guardar uma 
distância mínima de 50 jardas de cada jogador. 
*As jogadoras da categoria “D” feminina que fizerem o uso do caddie não pontuarão no 
Ranking Nacional da categoria A. 
 

HOTEL OFICIAL Os interessados devem entrar em contato com a FPCG, comissão organizadora do 
evento.  
41-3366-9159 – 9.8817-7866 
 

PREMIAÇÃO Na 6ª-feira dia 13/12, logo após o término dos jogos. 
Almoço de Confraternização dos Juvenis 2019.  
 

COMISSÃO Comissão do torneio: Enzo Miyamura, João Rodolfo, Antonio Douat e Mauricio Leão. 
Comissão de Arbitragem: Enzo Miyamura e Adriano Herrero.  
Diretor do torneio: João Rodolfo de Souza.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


